
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

  

 



 

HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO  

A UNINORTE foi credenciada como Centro Universitário em 2004, recebendo o conceito máximo do Ministério 

da Educação e Cultura (MEC). Em 2010, recebeu o credenciamento para atuar na Educação a Distância, tendo 

portaria de recredenciamento publicada. Nesse interim, a IES já conquistara o reconhecimento social pelo 

desempenho que vinha desenvolvendo na área do ensino superior privado.  

Em 2001, a UNINORTE implantou a Pós-Graduação Lato Sensu com a oferta gradativa de cursos, além de 

desenvolver atividades de iniciação científica, conforme política institucional, prevista no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI). 

A UNINORTE em 2008 passou a ser integrante da rede global líder em ensino superior, a Laureate International 

Universities (LIU), presente em diversos países e com mais de 1 milhão estudantes, oferecendo cursos 

presenciais e a distância. 

A visão da UNINORTE é ser referência no ensino superior de qualidade na Amazônia, formando profissionais 

para o mercado global. Enquanto sua missão é atuar por meio da educação superior na promoção da cidadania 

e do desenvolvimento sustentável da Amazônia. 

Atualmente, O Centro Universitário do Norte – UNINORTE oferece cursos e atividades de ensino, iniciação 

científica e extensão, sendo a maior Instituição de Ensino Superior privado do Norte do país. Reforça sua 

atuação na sociedade com as atividades de extensão e responsabilidade social assumidas principalmente, 

pelas Clínicas-escola e pelo Núcleo de Prática Jurídica, com ampla repercussão no cenário local e regional. 

A estrutura acadêmica da UNINORTE constitui-se em três áreas de conhecimento: 

 Ciências Humanas e Sociais orientada para produzir, difundir e aplicar conhecimentos nas áreas de 
humanidade trata dos aspectos do ser humano como indivíduo e como ser social, do desenvolvimento 
sustentável e bem-estar da sociedade local, regional, nacional e internacional. 

 Ciências Exatas e Tecnologias forma profissionais com ênfase no raciocínio lógico e no estratégico, 
aspectos importantes para resolver e organizar melhor a sociedade. 

 Ciências da Saúde abrange os cursos da área da saúde para classificar e estudar a vida em todas as 
formas e evoluções. 

 

SOBRE O CURSO  

O curso de Medicina Veterinária tem a proposta de formar veterinários com perfil generalista, humanista, a 

atitude crítica e reflexiva, apto a compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, grupos sociais e 

comunidades, com relação às atividades inerentes ao exercício profissional, no âmbito de seus campos 

específicos de atuação em saúde animal e clínica veterinária; saneamento ambiental e medicina veterinária 

preventiva, saúde pública e inspeção e tecnologia de produtos de origem animal; zootecnia, produção e 

reprodução animal e ecologia e proteção ao meio ambiente.   

A medicina veterinária experimenta um momento privilegiado na economia brasileira, com crescimento 

expressivo no mercado de animais de companhia e do comércio internacional do agronegócio, assumindo 

posições de liderança na produção e exportação de vários produtos agropecuários.  
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O mercado de trabalho para o médico veterinário está relacionado às atividades privativas à profissão que 

englobam a prática clínica em todas as modalidades, assistência técnica e sanitária, inspeção e fiscalização de 

produtos de origem animal e defesa da fauna, especialmente o controle da exploração das espécies silvestres. 

Outra área de destaque do mercado está relacionada ao estudo e a aplicação de medidas de saúde pública no 

tocante às doenças de animais transmissíveis ao homem.  

O curso de Medicina Veterinária dispõe de laboratórios modernos e de alta tecnologia que permitem a adoção 

de metodologias inovadoras de ensino comprometidas com o desenvolvimento de habilidades e 

competências na formação profissional dos seus estudantes. As atividades práticas são realizadas desde o 

primeiro semestre do curso, permitindo ao estudante o conhecimento do cotidiano profissional e ampliação 

da inserção no mercado de trabalho.  

O curso de Medicina Veterinária é o primeiro do Amazonas a dispor de uma estrutura hospitalar para animais 

de pequeno porte. O Hospital Veterinário tem infraestrutura física, tecnológica e humana de alta performance 

e oportuniza aos estudantes a experiência e o aprendizado necessários à formação profissional diferenciada 

e de alta qualidade.  

 

OBJETIVO GERAL DO CURSO  

Este curso tem por objetivo formar profissionais generalistas, humanistas, críticos, reflexivos e capacitados 
técnica e cientificamente para intervirem nas áreas de competência do Médico Veterinário que abrangem: 
sanidade animal, saúde pública, gestão e administração de recursos e bens, produção animal e de alimentos, 
biotecnologia, bem-estar animal e proteção do meio ambiente. Para isto, os egressos são capacitados a atuar 
de forma autônoma e em equipes interdisciplinares e multiprofissionais, visando à integralidade das ações. 
Ainda, objetiva preparar o profissional a atuar respeitando os princípios éticos, morais e culturais do indivíduo 
e da coletividade  

COMPETENCIAS DA ÁREA DE CONHECIMENTO E DO CURSO  
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PÚBLICO ALVO  

O curso se destina a pessoas interessadas a desenvolver, ampliar ou formalizar competências e habilidades na 

área do curso. O mercado tem se comportado de maneira positiva na absorção de egressos do curso, que 

podem ocupar posições de trabalho nos setores público e privado, nas áreas de assistência Clínica e cirurgia 

de animais domésticos e selvagens, produção animal, inspeção e tecnologia de produção de alimentos de 

origem animal e saúde pública, bem como a promoção de proteção animal.     

 

Ao fim da formação, o estudante deverá ter desenvolvido as seguintes competências/habilidades:  

 Respeitar os princípios éticos inerentes ao exercício profissional;  

 Interpretar sinais clínicos, exames laboratoriais e alterações morfofuncionais;  

 Identificar e classificar os fatores etiológicos, compreender e elucidar a patogenia, bem como, prevenir, 

controlar e erradicar as doenças que acometem os animais;  

 Instituir diagnóstico, prognóstico, tratamento e medidas profiláticas, individuais e populacionais;  elaborar, 

executar e gerenciar projetos agropecuários, ambientais e afins à profissão;  desenvolver, programar, 

orientar e aplicar as modernas técnicas de criação, manejo, nutrição, alimentação, melhoramento genético; 

produção e reprodução animal; 

  Planejar, executar, gerenciar e avaliar programas de saúde animal, saúde pública e de tecnologia de 

produtos de origem animal; 

  Executar a inspeção sanitária e tecnológica de produtos de origem animal;  

 Planejar, elaborar, executar, gerenciar e participar de projetos nas áreas de biotecnologia da reprodução e 

de produtos biológicos;  

 Planejar, organizar e gerenciar unidades agroindustriais;  

 Realizar perícias, elaborar e interpretar laudos técnicos em todos os campos de conhecimento da Medicina 

Veterinária; 

  Planejar, elaborar, executar, gerenciar, participar de projetos agropecuários e do agronegócio;  

 Relacionar-se com os diversos segmentos sociais e atuar em equipes multidisciplinares da defesa e vigilância 

do ambiente e do bem-estar social;  

 Exercer a profissão de forma articulada ao contexto social, entendendo-a como uma forma de participação 

e contribuição social; 

  Conhecer métodos e técnicas de investigação e elaboração de trabalhos acadêmicos e científicos; 

  Assimilar as constantes mudanças conceituais e evolução tecnológica apresentadas no contexto mundial;  

 Avaliar e responder com senso crítico as informações que estão sendo oferecidas durante a graduação e no 

exercício profissional. 

 

DISCIPLINAS E EMENTÁRIO  
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CORPO ANIMAL I 
 
Fundamentação dos aspectos morfológicos microscópicos (histologia) dos tecidos conjuntivo, nervoso e do 
tecido muscular, concomitante aos aspectos morfológicos macroscópicos (anatomia e imagenologia) 
constituintes do aparelho locomotor e do sistema nervoso. Estudo da estrutura com a função, dentro das 
variações anatômicas existentes intra e entre as espécies domésticas. 
 
PROCESSOS BIOLÓGICOS  
 
Abordagem sobre a organização, estrutura e função dos seres vivos de forma integrada, com ênfase nos 
componentes celulares e moleculares. Discussão sobre a dinâmica das principais vias metabólicas bioquímicas 
e a transmissão das informações genéticas. 
 
PRÁTICAS VETERINÁRIAS I  
 
Exploração dos aspectos comportamentais correlacionados à profissão do médico veterinário de grandes 
animais. Desenvolvimento de conceitos necessários à comunicação a campo, com enfoque à abordagem e 
contenção, exame clínico parcial (anamnese, histórico e exame físico geral), vias de administração de 
medicamentos, coleta de materiais e primeiros socorros em grandes animais de interesse zootécnico. 
 
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL 
 
Apresenta as transformações do ser humano e das relações de trabalho nas diferentes configurações 
geográficas e na evolução tecnológica e discute o ser humano no mercado de trabalho sob a perspectiva da 
cidadania e sustentabilidade. 
 
CORPO ANIMAL II 
 
Fundamentação dos aspectos morfológicos microscópicos (histologia) dos sistemas circulatório, respiratório, 
digestório, urinário, genital feminino, genital masculino e do tecido epitelial, concomitante aos aspectos 
morfológicos macroscópicos (anatomia e imagenologia). Estudo da estrutura com a função e identificando as 
variações anatômicas existentes intra e entre as espécies domésticas. 
 
AGRESSÃO E DEFESA EM MEDICINA VETERINÁRIA I 
Aborda a fundamentação dos agentes infecciosos e parasitários, assim como dos mecanismos de defesa do 
sistema imunológico. Relaciona o mecanismo de defesa à manutenção da saúde nas mais variadas espécies 
animais. 
 
PROCESSOS BIOLÓGICOS NO ORGANISMO ANIMAL  
 
Fundamentação da organização, estrutura e função dos seres vivos, nas mais variadas espécies animais, com 
ênfase nos componentes celulares e moleculares. Discussão sobre as dinâmicas das principais vias 
metabólicas, químicas e bioquímicas, além da transmissão das informações genéticas nos seres vivos. 
 
PRÁTICAS VETERINÁRIAS II 
 
Exploração dos aspectos comportamentais correlacionados à profissão do médico veterinário de pequenos 
animais. Desenvolvimento de conceitos necessários com enfoque à abordagem e contenção, exame clínico 
parcial (anamnese, histórico e exame físico geral), vias de administração de medicamentos, coleta de materiais 
e primeiros socorros, procedimentos ambulatoriais e manobras de suporte básico à vida em caninos e felinos.  
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ÉTICA E BEM ESTAR ANIMAL  
 
Aborda o papel e a responsabilidade do médico veterinário frente às questões de saúde única, ambiência, 
adaptação animal e fundamentos de comportamentos espécie-específicos.  Apresenta conceitos e aplicações 
da ciência do bem-estar animal e estratégias para prevenir condições de sofrimento, dor e estresse. Trata de 
aspectos éticos, normativas, código de ética da profissão e legislações vigentes. 
 
FUNÇÃO E DISFUNÇÃO DOS SISTEMAS I 
 
Abordagem sobre os fundamentos da homeostase e o funcionamento e os mecanismos de regulação dos 
sistemas orgânicos, bem como os distúrbios homeostáticos, a lesão e a morte celular, as alterações 
circulatórias e hemodinâmicas, a inflamação, as neoplasias e o reparo e a regeneração tecidual. 
 
TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA 
 
Estudo dos conceitos básicos de farmacocinética e farmacodinâmica, relacionados com a biodisponibilidade, 
posologia e interações medicamentosas. Discussão sobre a terapêutica medicamentosa aplicada para reparar 
as disfunções bioquímicas e fisiológicas do organismo. 
 
AGRESSÃO E DEFESA EM MEDICINA VETERINÁRIA II 
 
Abordagem sobre a biologia, a patogenicidade e os recursos necessários para construção do diagnóstico 
presuntivo laboratorial dos principais agentes infectoparasitários, assim como da resposta imunológica do 
hospedeiro nas mais variadas espécies animais. 
 
MELHORAMENTO GENÉTICO ANIMAL 
 
Abordagem sobre as bases e métodos de melhoramento genético animal e sua importância na saúde, 
qualidade de vida e produtividade dos animais de companhia e de interesse econômico na produção. Enoque 
na exploração e remanejamento genético de animais potencialmente úteis à produção animal, com ênfase na 
promoção à saúde e bem estar animal. 
 
CADEIAS PRODUTIVAS EM MEDICINA VETERINÁRIA 
 
Abordagem sobre a cadeia produtiva de produtos de origem animal das mais variadas espécies e as 
transformações que ocorre durante o processo de industrialização até sua comercialização, enquanto produto 
finalizado.  
 
FUNÇÃO E DISFUNÇÃO DOS SISTEMAS II 
 
Abordagem sobre os sistemas circulatório, respiratório, digestório, urinário, endócrino e nervoso, com 
enfoque para o entendimento de possíveis alterações da homeostasia desses sistemas bem como da interação 
entre eles e das diferenças entre as espécies, em busca da compreensão das doenças que afetam o organismo 
animal. 
 
NUTRIÇÃO ANIMAL  
 
Abordagem sobre os principais conhecimentos relativos aos nutrientes alimentares e necessidades 
nutricionais nas diferentes fases de vida dos animais domésticos de produção. Exploração de diferentes 
sistemas alimentares das espécies, bem como das técnicas laboratoriais aplicadas para avaliação da 
composição dos alimentos utilizados em nutrição animal. 
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FARMACOLOGIA E TOXICOLOGIA VETERINÁRIA  
 
Abordagem sobre os diferentes mecanismos de ação dos fármacos nas diversas espécies animais e seus 
fundamentos básicos de ação na terapêutica clínica, além das principais substâncias tóxicas de uso doméstico, 
industrial, plantas e contaminantes ambientais no que diz respeito aos seus princípios ativos, prevenção, 
diagnóstico destas intoxicações nas diferentes espécies animais. 
 
CRIAÇÃO E PRODUÇÃO ANIMAL I  
 
Estudo de bovinocultura leiteira e de corte, bubalinocultura, ovinocultura e caprinocultura, com exploração 
sobre as diferentes raças, das particularidades do manejo nas diferentes criações, além de discussão dos 
atributos econômicos envolvidos na produção e comercialização dos produtos de origem animal.  
 
COMUNICAÇÃO CLÍNICA 
 
Desenvolvimento do processo de comunicação com a exploração de estratégias relevantes da relação 
veterinário-tutor-paciente na prática da clínica veterinária. Estudo da comunicação nas situações de crise 
relacionadas à ética e bem estar animal. Discussão sobre os aspectos da comunicação relacionados ao tutor e 
o veterinário enquanto indivíduos perante emoções, valores, habilidades e atitudes. 
 
METODOLOGIA CIENTÍFICA  
 
A disciplina estuda as diferentes formas de conhecimento e seus métodos. Aborda o uso da metodologia 
científica para a informação, organização, pesquisa, sua operacionalização e apresentação de resultados 
científicos. Visa a produção de trabalhos de iniciação científica, além da participação em linhas de pesquisa 
inclusas na graduação ou pós-graduação do curso.  
 
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SAÚDE COMUNIDADE  
 
Desenvolvimento do conhecimento de diferentes áreas de atenção em saúde e bem-estar e aprendizado em 
grupos interprofissionais, contribuindo para a formação integral do estudante.  Exploração da integração 
teórico-prática na promoção de saúde, prevenção de doenças e melhoria da qualidade de vida a partir da 
prática colaborativa em instituições e comunidades. 
 
BIOTECNOLOGIA E REPRODUÇÃO ANIMAL  
 
Exploração das variadas técnicas de reprodução, como inseminação artificial, superovulação, transferência de 
embriões, preservação de sêmen e embriões, sexagem, fecundação in vitro, até as mais recentes tecnologias 
como a clonagem e produção de animais transgênicos. Estudo do manejo reprodutivo das diferentes espécies, 
bem como das principais afecções do aparelho reprodutor feminino e masculino. 
 
CLÍNICA E CONSERVAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES 
 
Estudo da preservação e criação dos animais silvestres criados livres ou em cativeiro. Abordagem sobre as 
principais afecções que acometem as diferentes espécies de animais silvestres nativas de cada região e dos 
animais exóticos criados em cativeiro ou como animais de companhia. 
 
CRIAÇÃO E PRODUÇÃO ANIMAL II 
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Abordagem sobre a suinocultura e a avicultura, com enfoque no estudo das diferentes características técnicas 
produtivas, das particularidades do manejo nas diferentes criações, além da reflexão sobre os atributos 
econômicos envolvidos na produção e comercialização dos produtos de origem animal, sempre com a 
discussão sobre o bem estar animal. 
 
CLÍNICA DE AVES E SUÍNOS 
 
Abordagem dos principais problemas sanitários avícolas e suinícolas, por meio do estudo das diferentes 
condições produtivas das particularidades do manejo nas diferentes criações, além da reflexão sobre os 
atributos econômicos envolvidos na produção e comercialização, bem como a manutenção da saúde nos 
planteís de aves e suínos.  
 
GESTÃO DE CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS 
 
Estudo do ambiente de negócios na saúde, regulamentação, princípios de marketing estratégico, 
empreendedorismo, operação de clínicas e consultórios, sustentabilidade, planejamento financeiro, gestão 
de pessoas e liderança, responsabilidade social e ética em saúde, saúde suplementar no Brasil, qualidade e 
segurança do paciente. 
 
TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 
 
Estudo dos princípios básicos e das técnicas mais comumente aplicadas no processamento e conservação dos 
produtos de origem animal, assim como da bioquímica da carne. Exploração da conservação de alimentos e 
das tecnologias na elaboração de alimentos de origem animal.  
 
CLÍNICA DE PEQUENOS ANIMAIS I 
 
Estudo e identificação das diferentes sintomatologias, com base na semiologia e avaliação dos exames 
complementares laboratoriais e de imagem, com o objetivo do desenvolvimento de um diagnóstico das 
principais afecções que acometem os sistemas orgânicos nos animais de pequeno porte, além da precisa 
interposição terapêutica médica conservativa. 
 
CLÍNICA DE GRANDES ANIMAIS I  
 
Estudo e identificação das diferentes sintomatologias, com base na semiologia e avaliação dos exames 
complementares laboratoriais e de imagem, com o objetivo do desenvolvimento de um diagnóstico das 
principais afecções que acometem os sistemas orgânicos nos animais de grande porte (ruminantes e 
equídeos), além da precisa interposição terapêutica. 
 
CLÍNICA COMPLEMENTAR AO DIAGNÓSTICO I 
 
Exploração da relação entre os diferentes métodos laboratoriais e de imagem como auxiliares no diagnóstico 
perante a clínica médica e cirúrgica, nas mais variadas espécies animais. Estudo das indicações e aplicações 
dos diferentes métodos complementares ao diagnóstico, bem como de sua interpretação. 
 
ANESTESIOLOGIA ANIMAL 
 
Abordagem sobre a avaliação pré-anestésica, estabelecimento de risco envolvido nos procedimentos 
anestésicos, além da orientação necessário ao tutor quanto ao preparo do paciente. Estudo dos 
procedimentos de analgesia, tranquilização, sedação e anestesias dissociativa, geral e locorregional nas 
diferentes espécies domésticas. 
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GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE 
 
Visão geral de alto nível das organizações de saúde, sua estrutura de pessoal e gerenciamento. Conceitos e 
teorias nas práticas de gerenciamento de saúde. Exames do sistema financeiro dentro de uma organização de 
saúde, bem como a responsabilidade da organização em termos de coleta e uso de informações do paciente. 
 
HIGIENE E INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 
 
Estudo das medidas higiênico-sanitárias adotadas em todas as etapas de elaboração dos produtos de origem 
animal para consumo humano, que garanta sua inocuidade e consequente preservação da saúde pública. 
 
CLÍNICA DE PEQUENOS ANIMAIS II 
 
Estudo e identificação das diferentes sintomatologias, com base na semiologia e avaliação dos exames 
complementares laboratoriais e de imagem, com o objetivo do desenvolvimento de um diagnóstico das 
principais afecções que acometem os sistemas orgânicos nos animais de pequeno porte, além da precisa 
interposição terapêutica médica conservativa. 
 
CLÍNICA DE GRANDES ANIMAIS II 
 
Estudo e identificação das diferentes sintomatologias, com base na semiologia e avaliação dos exames 
complementares laboratoriais e de imagem, com o objetivo do desenvolvimento de um diagnóstico das 
principais afecções que acometem os sistemas orgânicos nos animais de grande porte (ruminantes e 
equídeos), além da precisa interposição terapêutica. 
 
CLÍNICA COMPLEMENTAR AO DIAGNÓSTICO II 
 
Exploração da relação entre os diferentes métodos laboratoriais e de imagem como auxiliares no diagnóstico 
perante a clínica médica e cirúrgica, nas mais variadas espécies animais. Estudo das indicações e aplicações 
dos diferentes métodos complementares ao diagnóstico, bem como de sua interpretação. 
 
ZOONOSES 
 
Estudo das mais diferentes doenças comuns ao homem e aos animais, para o controle, prevenção, quer seja, 
no âmbito da saúde animal como da saúde pública. Discussão sobre os programas de saúde pública, que visam 
desde a orientação de tutores até a determinação e instalação de programas eficazes de controle e 
erradicação, nos mais diversos ambientes.  
 
 
BIOESTATÍSTICA E EPIDEMIOLOGIA 
 
Enfoca a compreensão dos fatores inerentes às populações específica e associações entre a doença, o suposto 
fator e a população em observação. Abrange o conhecimento dos conceitos da pesquisa epidemiológica e da 
bioestatística e trabalha na realização de análises de eficácia e efetividade das intervenções, bem como as 
correlações dos fatores estudados e a tomada de decisões clínicas. 
 
CLÍNICA DE PEQUENOS ANIMAIS III 
 
Estudo e identificação das diferentes sintomatologias, com base na semiologia e avaliação dos exames 
complementares laboratoriais e de imagem, com o objetivo do desenvolvimento de um diagnóstico das 
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principais afecções que acometem os sistemas orgânicos nos animais de pequeno porte, além da precisa 
interposição terapêutica clínica cirúrgica. Fundamentação da técnica cirúrgica nestas espécies.  
 
CLÍNICA DE GRANDES ANIMAIS III 
 
Estudo e identificação das diferentes sintomatologias, com base na semiologia e avaliação dos exames 
complementares laboratoriais e de imagem, com o objetivo do desenvolvimento de um diagnóstico das 
principais afecções que acometem os sistemas orgânicos nos animais de grande porte, além da precisa 
interposição terapêutica médica cirúrgica. Fundamentação da técnica cirúrgica nestas espécies. 
 
FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO ANIMAL 
 
Exploração dos fundamentos básicos da fisioterapia e reabilitação dos animais domésticos através dos mais 
variados métodos fisioterapêuticos, com enfoque ao retorno à função normal, à recuperação ou cicatrização 
tecidual, limitação da dor e consequente melhoria da qualidade de vida dos animais.  
 
SANIDADE ANIMAL 
 
Estudo das distribuições e dos determinantes da saúde e do desempenho nas populações, com reflexão sobre 
prevenção, controle e erradicação das doenças, considerando as características do hospedeiro, dos agentes 
etiológicos e do meio ambiente. Estudo sobre os programas de sanidade animal, com a análise de estratégias 
para as ações de proteção, promoção da saúde, vigilância e sanidade animal. 
 
EMERGÊNCIAS E CUIDADOS INTENSIVOS 
 
Estudo dos processos relacionados ao diagnóstico e tratamento dos quadros emergenciais nas mais variadas 
espécies animais, assim como da intervenção médica intensivista nas diferentes afecções que necessitem 
desta abordagem. 
 
OPTATIVA 
 
ESTÁGIO PROFISSIONAL 
 
Aplicação dos conhecimentos desenvolvidos durante todo o curso, articulando as informações com a prática 
nos mais variados setores de interesse dos alunos, entre a saúde animal, saúde pública e criação animal, 
sempre realizado em entidades credenciadas e conveniadas pela Universidade, ou mesmo nas instalações 
internas do hospital veterinário da Uninorte. 
 
SEMINÁRIOS INTEGRATIVOS DO ESTÁGIO PROFISSIONAL 
 
Exploração das atividades desenvolvidas na prática profissional durante o curso e o estágio profissionalizante. 
Reflexão, elaboração e tomada de decisões baseadas em situações concretas do estágio com a discussão de 
casos de interesse em equipes multidisciplinares. 
 
SAÚDE COLETIVA EM MEDICINA VETERINÁRIA 
 
Aborda as dimensões das políticas de saúde e as funções dos sistemas de saúde no Brasil e no mundo. Discute 
os desafios num contexto de mudanças demográficas e epidemiológicas, as crescentes demandas de saúde e 
novas expectativas das populações. Aborda a prevenção de doenças, promoção e recuperação da saúde e 
melhoria da qualidade de vida na população humana e animal. 
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ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 
 
 

FREQUÊNCIA  

A avaliação do desempenho escolar, além do aproveitamento, abrange aspectos de frequência. A Instituição 

adota como critério para aprovação a frequência mínima de 75% da carga horária total da disciplina. O 

estudante que ultrapassar esse limite está automaticamente reprovado na disciplina. Nas disciplinas e cursos 

a distância a frequência é apurada a partir da completude das atividades propostas no ambiente de 

aprendizagem e seguem o mesmo critério para aprovação. 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE - UNINORTE 

Você, estudante, é parte integrante da comunidade acadêmica do Centro Universitário do Norte e pode 

desfrutar de toda a infraestrutura que a Universidade oferece.  

São diversas unidades com instalações modernas, laboratórios de última geração, bibliotecas com acervo 

abundante, além de outros diferenciais.  

 Campus Centro – Av. Joaquim Nabuco, 1232 – Centro – Manaus/AM 

 Campus Plaza – Av. Djalma Batista, 2100 – Chapada – Manaus/AM 

 Campus Cidade Nova – Av. Noel Nutels, 1006 – Cidade Nova – Manaus/AM 

 

 

 

 

 
 

 


